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17. 12. 2021 

  

Agentura CzechTrade pořádá dne 17. prosince 2021 online obchodní setkání mezi českými 

výrobci a zástupci společnosti z Dominikánské republiky Altacasa, jež je významným 

distributorem a prodejcem moderních designových produktů (nábytek, osvětlení, dekorace a 

jiné). Altacasa je na trhu od roku 2016 a provozuje luxusní butik v hlavním městě Santo 

Domingo. Dále také spolupracuje s designéry, architekty a zároveň dodává i do hotelů  

(například síť hotelů Barceló či butikové hotely Dreams). Altacasa importuje a distribuuje 

řadu luxusních francouzských a německých značek nádobí a křišťálových výrobků (například 

Bernardaud, Cristalerie de Montbronn, Christofle a Villeroy & Boch). Dále spolupracuje 

s italskými a portugalskými výrobci nábytku Alpa Salotti, Davina Nais, Glas Italia, Tomasella 

nebo Mambo Unlimited Ideas. Altacasa volně navazuje na aktivity své sesterské společnosti, 

která je na trhu od roku 1961 a dlouhodobě spolupracuje s českými firmami z oblasti 

designu. Altacasa je otevřená spolupráci i s menšími výrobci a méně známými designéry. 

 

Altacasa hledá v České republice výrobce (s důrazem na stránku designu a 

kvality) produktů v kategoriích: 

— Skleněné a křišťálové vázy 
 

— Lustry 
 

— Nádobí (skleničky, mísy)  
 

— Dekorační a umělecké předměty 
 

— Konferenční stolky 

 

 

Pokud byste se o dominikánském trhu s designovými produkty chtěli dozvědět více, 

přikládáme k pozvánce stručnou analýzu, která mimo jiné shrnuje potenciál tamějšího trhu a 

poukazuje na důležitost země nejen v Karibiku, ale i Latinské Americe. Dominikánská 

republika je bezesporu vstupní branou na karibský trh, kde jsou designové výrobky hojně 

vyhledávány lokálním turistickým sektorem a hotelnictvím.  

 

 
 

https://altacasard.com/
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V případě zájmu o spolupráci zašlete prosím prezentaci společnosti včetně katalogu Vašeho 

portfolia na adresu iveta.miskovska@czechtrade.cz, nejpozději do 10. 12. 2021.  

 

Poplatek účasti na online Sourcing Day s firmou Altacasa je 1 000 Kč + DPH. 

 

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Iveta Miškovská 

CzechTrade 

Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 

 

tel.: +420 224 907 515 

mob.: +420 724 966 515 

e-mail: iveta.miskovska@czechtrade.cz 

 

 
KONTAKT NA ZK MEXIKO: 

Tereza Vítková 

Lago Alberto 375, Anáhuac I Secc, 

Miguel Hidalgo, 11320 

Cuidad de México, Mexico 

 

mob.: +525 582 183 517 

tel.: +525 571 002 345 

e-mail: tereza.vitkova@czechtrade.cz 

 

mailto:iveta.miskovska@czechtrade.cz

